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Вельмишановні колеги!
Кафедра товарознавства Національного фармацевтичного університету
Міністерства охорони здоров’я України (м. Харків) запрошує Вас прийняти участь у V
науково-практичній конференції з міжнародною участю
«MEDICAL DEVICES»
яка відбудеться 22 березня 2019 р
Організатори конференції:
Міністерство охорони здоров'я України
Національний фармацевтичний університет
Кафедра товарознавства
Мета конференції: Обговорення проблем та перспектив формування наукових
досліджень у фармації в контексті товарознавства.
Участь у конференції дозволить Вам оприлюднити результати Ваших наукових
досліджень, здійснити їх апробацію, одержати на них відгуки, обмінятися думками.
Напрямки роботи конференції:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Дослідження асортименту медичної техніки
Товарознавчий аналіз:

медичних приладів, а саме тонометрів, стетоскопів та термометрів;

медичних апаратів, а саме інгаляторів, небулайзерів та іригаторів для
порожнини рота
Особливості маркування медичних приладів та апаратів
Вимоги щодо зберігання медичних приладів та апаратів
Міжнародні та європейські нормативні документи, які регламентують
якість медичної техніки
Історичні аспекти розвитку провідних фірм-виробників сучасної медичної
техніки
Вимоги до оформлення матеріалів:

1. Оформлення тез: назва роботи великими літерами по центру, жирним шрифтом;
прізвища та ініціали авторів по центру; повна назва установи, Е-mаіl, через
інтервал з абзацу друкується основний текст.
Обсяг тез – 1-2 повних сторінок стандартного аркушу формату А-4 в
електронному вигляді (скановані тези не приймаються!), без нумерації сторінок,
редактор Word 97-2007, формат файлу DOC, шрифт Times New Roman, кегль 14,
інтервал – множинний 1,15, поля по 2 см з кожного боку, абзацний відступ – 1,25
см, вирівнювання по ширині.

2. Структура тез: вступ - короткий опис проблеми та її зв'язок з науковою чи
практичною сферами; мета; основний матеріал дослідження з обґрунтуванням
отриманих наукових результатів; висновки та перспективи подальших досліджень
у даному напрямку.
3. Назва файлу повинна відповідати першому автору (Іванов І. І.). Якщо подається
кілька матеріалів одного автора, то файли нумеруються арабськими цифрами
(Іванов І. І., 1).
4. На окремому аркуші додаються відомості про авторів: повністю прізвище, ім'я і
по-батькові, посада та місце роботи, вчене звання, науковий ступінь, адреса,
контактний телефон, е-mаі1 (обов'язково).
5. Матеріали, оформлені відповідно до наведених вимог просимо надсилати на еmаі1: tovaroved@nuph.edu.ua до 20 БЕРЕЗНЯ 2019 р.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

За достовірність результатів відповідальність несуть автори. Про
прийняття матеріалів авторам буде повідомлено на е-mаіl. Тези, що за змістом
та оформленням не відповідають зазначеним вимогам прийматися не будуть.
Зразок оформлення тез
ТОВАРОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ СФІНГОМАНОМЕТРІВ
Іванов І. І.
Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна
Ivanov 78@ukr.net
Текст
Матеріали конференції
http://tovaroved.nuph.edu.ua.

будуть
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кафедри:

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ - БЕЗКОШТОВНА
До участі у конференції запрошуються: організатори системи охорони
здоров'я та фармацевтичного сектора, викладачі вищих фармацевтичних та медичних
навчальних закладів, працівники фармацевтичних підприємств та фірм,
маркетингових аналітичних та дослідницьких компаній, представництв іноземних
компаній, практичні провізори, лікарі, науковці, аспіранти, магістранти, студенти.
Також запрошуємо до участі у конференції співробітників за суміжними
(організаційними та технологічними) напрямками.

Також у рамках конференції пройде тренінг із провідними фахівцями у області
медичної техніки. Кожен учасник особисто зможе провести порівняльний аналіз
різних типів тонометрів (механічних, напівавтоматичних та автоматичних) та
небулайзерів (компресорних, ультразвукових та «mesh»-небулайзерів). По закінченню
тренінгу кожен учасник отримає сертифікат (6 год).
З усіх питань просимо звертатися до оргкомітету
Адреса оргкомітету
Національний фармацевтичний університет, кафедра товарознавства
61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 4, тел. (0572) 65-16-96,
е-mаіl: tovaroved@nuph.edu.ua
http://tovaroved.nuph.edu.ua
Завідувач кафедрою товарознавства
Національного фармацевтичного
університету, професор
Баранова Інна Іванівна

Відповідальний секретар
асистент
Безпала Юлія Олександрівна
тел.(099)-78-45-608

З повагою, найкращими побажаннями та надією на співпрацю
Голова організаційного комітету
Котвіцька А. А. - ректор Національного фармацевтичного університету,
заслужений діяч науки і техніки, доктор фармацевтичних наук, професор.
Федосов А. І. - перший проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат
фармацевтичних наук, доцент.
Загайко А. Л. - проректор з науково-педагогічної роботи, доктор біологічних
наук, професор.
Крутських Т. В. - проректор з науково – педагогічної роботи, доктор
фармацевтичних наук, професор.
Галій Л. В. проректор з науково – педагогічної роботи, доктор
фармацевтичних наук, професор.
Баранова І.І. – заступник голови оргкомітету, завідувач кафедрою
товарознавства, доктор фармацевтичних наук, професор
Організаційний комітет
Коваленко С. М. – д. фарм.н, професор кафедри товарознавства
Бреусова С. В. – к. фарм.н., доцент кафедри товарознавства
Безпала Ю. О. – к. фарм.н., асистент кафедри товарознавства
Нікітіна М. В. - а к. фарм.н., асистент кафедри товарознавства
Заїка С. В. - асистент кафедри товарознавства
Федоренко В. О. – старший лаборант кафедри товарознавства

